EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO

COMEÇA A
CONTAGEM
REGRESSIVA
PARA A
Conheça os grandes
números da maior
competição de educação
profissional do mundo

Equipe
Linha Direta

F

altam apenas três meses para a
WorldSkills São Paulo 2015, a 43ª
edição da maior competição de
educação profissional do mundo.
De 11 a 16 de agosto, o Anhembi Parque receberá 200 mil visitantes, o maior
público recebido em toda a história da
competição. Serão 63 países participantes, 50 ocupações, 1.230 competidores,
17 mil profissionais envolvidos na organização do evento, 800 voluntários e 120
mil estudantes do SENAI, do SESI, de
escolas públicas, particulares e de instituições de ensino profissional.
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VISITOR EXPERIENCE
Um dos destaques da WorldSkills São
Paulo será o projeto Visitor Experience,
que tem como objetivo melhorar e
expandir a experiência do visitante por
meio de diversas ações, como rotas de
visitação, visitas guiadas e educativas,
eventos paralelos, programa de conferências, plataforma digital etc. O projeto
pretende levar ao público do Anhembi
Parque o máximo de conhecimento possível sobre a educação profissional e a
competição de forma lúdica e interativa.
Conheça, a seguir, algumas das ações:

Ponto de conhecimento / Knowledge
spot: Nesse espaço, situado em cada
uma das áreas das ocupações, os visitantes poderão experimentar atividades interativas que trabalharão conhecimentos e habilidades relacionadas às
ocupações. Essas atividades contarão
com a mediação de “embaixadores”
(representados por professores e alunos
do SENAI/SENAC) que orientarão os visitantes sobre a ocupação e a competição
por meio da manipulação de ferramentas tradicionais, simulações 3D e vídeos
que traduzem a ocupação e as profissões
relacionadas a cada uma delas.
Visitação: Há a previsão de que 120 mil
alunos do SENAI, do SESI, de escolas
públicas, particulares e de instituições
de ensino profissionalizante (acompanhados de seus respectivos professores)
visitarão a competição. Para isso, serão
oferecidas diferentes rotas de visitação,
segmentadas por público e itinerário,
compreendendo diferentes áreas do
Anhembi Parque. O objetivo é organizar
o fluxo e o acesso dos alunos (com idade
entre 12 e 15 anos) ao evento. Antes da
visita, que tem um forte caráter educativo, serão oferecidos materiais didáticos
aos professores para o desenvolvimento
de atividades em sala de aula. Dessa
forma, os jovens terão a oportunidade
de relacionar os conteúdos curriculares
(matemática, linguagem, ciências naturais e ciência sociais) às informações
sobre as ocupações da competição.

Divulgação

Simon Bartley, presidente da WorldSkills, Ji Oh
Song, vice-presidente executivo da Samsung e
Rafael Lucchesi, diretor-geral do SENAI

Cyber: Espaço de 500m² que terá uma
praça de alimentação com food trucks,
parede de escalada, interações, jogos
educativos diversos e espaço de descanso e leitura.

PARCERIAS
No dia 15 de abril, foi assinado em São
Paulo o contrato de formalização da
multinacional coreana Samsung como
apresentadora oficial da WorldSkills São
Paulo 2015. Na ocasião, estiveram presentes o vice-presidente executivo da
Samsung, Ji Oh Song, Simon Bartley,
presidente da WorldSkills, e Rafael
Lucchesi, diretor-geral do SENAI. Para Ji
Oh Song, essa parceria contribui muito
para a companhia: “Não só fabricamos
produtos de qualidade como também
queremos ser uma empresa respeitada,
que ajuda a sociedade global. Para atingir esse objetivo, o apoio à educação
profissional é muito importante, porque
podemos fazer nossos jovens globais se
sentirem felizes ao planejar seu futuro.
Queremos promover a esperança e fazê-los sonhar com o futuro, apoiando o
sistema de educação profissional”.

Outra parceria foi protocolada no dia
15 de abril. A Siemens entrou para o
ranking de patrocinadores oficiais do
evento e contribuirá para seis ocupações: Eletricidade Industrial, Mecânica
de Manutenção Industrial, Polimecânica
e Automação, Manufatura Integrada,
Instalações Elétricas e Refrigeração e
Ar-condicionado.

VOLUNTARIADO
A WorldSkills São Paulo 2015 abriu as
inscrições para o Programa de Voluntariado. Para participar, é preciso ter
mais de 16 anos, morar na região metropolitana de São Paulo e ter disponibilidade de horário para o trabalho. Os
voluntários terão direito a cartão de
bilhete único para transporte, alimentação no local, uniforme e certificado
de participação. As jornadas poderão
ser de 4, 6 ou 8 horas diárias, entre 8 e
16 de agosto, no Anhembi Parque, em
São Paulo. As inscrições são feitas pelo
site e ficarão abertas até 1º de junho:
www.worldskillssaopaulo2015.com/pt.
A divulgação dos selecionados será realizada até meados de junho, antes dos
primeiros treinamentos. 
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Rafael Lucchesi cita a parceria como um
exemplo. “A Samsung passa um valor de
crença no futuro e na juventude aliada
ao trabalho, e a WorldSkills talvez seja
a melhor expressão do que representa
tudo isso. A empresa dá um exemplo
importante à educação profissional, que

é um tema cada dia mais presente na
agenda voltada para o futuro da juventude nos países emergentes e desenvolvidos, além de ser decisivo nas políticas
públicas voltadas para o desenvolvimento sustentável”.

